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Abstrakt 

Arbetslivet har sedan 1980-talet omvandlats mot allt mer slimmade 

organisationer och allt högre krav för individen som kan innebära 

konsekvenser för hälsan. De vanligaste orsakerna till sjukskrivning är 

psykisk ohälsa som depression, ångest och stressrelaterade 

sjukdomstillstånd eller muskuloskeletala besvär som smärta i rygg, 

axlar och nacke. En del i det man kallar psykisk ohälsa är 

utmattningssyndrom som är konsekvensen av en icke-livshotande 

långvarig stress utan adekvat återhämtning. Symtomen är extrem 

psykisk och fysisk trötthet, sömnsvårigheter, kognitiva störningar med 

affektiva symtom. Det finns ännu ingen samlad evidensbaserad bild 

av vilken rehabilitering som fungerar för denna grupp av sjukskrivna. 

Därför valde vi att studera utmattningssyndrom med eller utan inslag 

av depression för att få en ökad kunskap om hur dessa personer har 

upplevt sin rehabilitering och återgång till arbete. Vi har använt 

kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med fem kvinnor. 

Resultaten visar att alla kvinnorna haft en stressig arbetsmiljö med 

höga krav som visat sig vara svåra att uppnå. Tre av arbetsplatserna 

hade en dålig arbetsorganisation. Under tiden som sjukskriven har 

kvinnorna haft stöd från familj men i olika grad stöd av vänner, 

arbetskamrater och arbetsgivare. Insatserna för en god rehabilitering 

har varierat från egenvård, antidepressiv läkemedelsbehandling, 

kognitiv beteende terapi, gruppterapi och till den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen med en stegvis återgång i arbete. Alla berättar om 

kvarstående effekter av utmattningssyndromet även nu flera år efteråt 

såsom en förändrad livsstil och att de ser andra värden i livet men de 

har även kvarvarande besvär i form av en hög stresskänslighet.    

 

 

Nyckelord: stress, utmattningssyndrom, rehabilitering, återgång till arbete, burnout. 
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FÖRORD 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Docent Sven-Uno Marnetoft som kommit med 

värdefulla synpunkter som fört oss framåt i arbetet med uppsatsen. Vidare vill vi tacka 

samtliga personer som bidragit till det empiriska underlaget. Genom att ställa upp på 

intervjuer och dela med sig av sin kunskap och erfarenhet har intervjupersonerna gjort denna 

uppsats möjlig. Vi vill även tacka våra familjer som har stöttat oss på bästa sätt. 

 

Irja Åberg & Sara Berntzén 

Sundsvall juni 2012 
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1. BAKGRUND  
Vi valde att studera fem personer som har erfarenhet av rehabiliterande åtgärder i syfte att 

återgå i arbete efter långtidssjukskrivning med diagnosen utmattningssyndrom med eller utan 

depression. Utmattningssyndrom menar Ekman och Arnetz (2005) är synonymt med 

utbrändhet som används av många i dagligt tal. Vi kommer att använda oss av begreppet 

utmattningssyndrom i denna studie. Det här ämnet valde vi för att vi ville få större kunskap 

om och insikt i hur individer med diagnosen utmattningssyndrom har upplevt sin 

rehabilitering och lärdomar de erhållit efter sin sjukskrivningstid.   

1.1 STRESS 
Stress är inte en sjukdom utan ett tillstånd som uppstår när det blir en obalans mellan de yttre 

krav som ställs på oss och vår förmåga att hantera dessa. Kraven upplevs oftast som höga 

men stress kan även uppstå av för lite krav i förhållande till vad vi kan prestera 

(Socialstyrelsen, 2009; Lundberg& Wentz, 2004). Theorell (2003) skriver ”att kunna utöva 

kontroll över sitt liv innebär att man kan ta kommando över de flesta av sina 

vardagssituationer och då även över de flesta lite oväntade situationer som man kan tänkas 

ställas inför”. Stress och utövandet av kontroll hänger nära samman. Stressreaktionen 

mobiliseras framförallt när vi riskerar att förlora kontrollen över en situation och kämpar för 

att behålla den. Krav- kontroll- stöd modellen är en teoretisk modell som handlar om 

relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som 

individerna får i sin arbetsmiljö. I krav- kontroll- stöd modellen så är den mest skadliga 

kombinationen höga krav, låg egenkontroll och litet stöd från chefer och arbetskamrater. Den 

mest gynnsamma kombinationen är höga krav, hög egenkontroll och stort stöd i 

arbetssituationen (Theorell, 2003). I arbetet är en brist på kontroll ett tecken på en obalans 

mellan människa och arbete. För att individen skall må bra så bör man kunna välja, kunna 

fatta beslut, lösa problem och göra insatser för att kunna nå uppsatta mål (Miller, 2003). 

Enligt Socialstyrelsen rapport (2003) menar man att det finns ett veteskapligt styrkt samband 

mellan arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa. Den fysiska och psykiska arbetsmiljön har 

stor betydelse för utvecklingen av stressymtom.  

 

Det finns olika teorier om vad stress egentligen är, men i litteraturen råder en stor enighet om 

att det inte finns en bestämd stressor som framkallar stress. Den enskilde individens tidigare 

erfarenheter avgör om den tycker att situationen är farlig, hotfull, lockande eller krävande 

(Ekman et al., 2005). Enligt Angelöw (1999) så handlar stress inte om de yttre förhållandena 
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utan hur personen tolkar situationen. Om personen uppfattar situationen som hotande så blir 

den också det, med dess konsekvenser.  

 

Stressforskaren Hans Seyles, som myntade begreppet stress, definierade stress som kroppens 

ospecifika svar på en påfrestning eller utmaning (Theorell, 2003). Enligt hans begrepp så är 

stress en fysiologisk reaktion och inte de yttre förhållanden som framkallar själva reaktionen. 

Dessa kallar Seyles för stressorer (Theorell, 2003). Seyles utvecklade en teori som han 

kallade det generella adaptions syndromet (GAS). Den omfattar tre steg och Seyles menar att 

i det första steget är det en psykologisk eller fysiologisk stressor som resulterar i en 

alarmreaktion. I steg två kommer reaktionen från påslaget av det sympatiska nervsystemet 

med fysiologiska responser. I detta tillstånd vill kroppen sträva efter homeostas 

(jämvikt/balans) och reagerar därför med motstånd mot alarmreaktionen. Det sista och tredje 

steget innebär att kroppen mobiliserar resurser genom att utsöndra stresshormoner. Detta 

tillstånd kan bli relativt långvarigt och resurserna kan till slut bli uttömda och orsaka 

utmattning. I den här fasen så är man mottaglig för infektioner och sjukdomar och i vissa fall 

kan det leda till kollaps (Theorell, 2003). När den stressande situationen upphör så bör dess 

funktioner stängas av för att kroppen skall få återhämtning och vila. Problemen uppstår när 

man mobiliserar energi hela tiden utan att få återhämtningsperioder och detta pågår under en 

längre period, månader och år (Theorell, 2003; Socialstyrelsen, 2009). Konsekvenserna av 

detta är att det kan bli rubbningar i regleringen av energinivån, allostasis, den normala 

homeostasen blir ersatt av en störd energimobilisering (Theorell, 2003). Homeostasen är en 

självreglerande process vilken syftar till att få kroppens biologiska mekanismer att samarbeta, 

detta för att skydda den inre balansen mot yttre hot och påfrestningar (Miller, 2003). Det här 

kan medföra att nedbrytande processer dominerar över de uppbyggande processerna vars 

uppgifter är att mobilisera energitillväxt, läkning och energilagring (Socialstyrelsen, 2009). 

Om stressbelastningen blir långvarig så kan detta leda till både fysiska och psykiska 

sjukdomar. Några exempel på sådana sjukdomar är hjärt-kärlsjukdomar, muskuloskeletala 

sjukdomar, ångest, infektionssjukdomar, mag-tarmbesvär samt kroniskt trötthetssyndrom som 

ger allvarliga störningar i immunförsvaret (Theorell, 2003). En långvarig stressexponering 

kan vara en bakomliggande faktor till depression. I dessa fall saknas ofta traditionella 

diagnoskriterier för depression, såsom självförakt, permanent sänkt stämningsläge eller 

oförmåga till positiva upplevelser. Detta depressiva tillstånd kallar man 

utmattningsdepression eller egentlig depression med tilläggsdiagnosen utmattningssyndrom 

(Theorell, 2003).  
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1.2 DIAGNOS  
Stressrelaterad psykisk ohälsa kan delas in i fyra olika diagnoser enligt den internationella 

sjukdomsklassifikationen ICD-10. Det är anpassningsstörning: livskris med nedstämdhet, 

oro, beteendeförändringar som inte uppfyller kraven för egentlig depression (Carta et al, 

2009). Akut stressyndrom: ett akut livshotande trauma som ger upphov till starka 

känslosvängningar samt svårigheter att tolka verkligheten och ge ett irrationellt beteende 

(Marshall et al, 1999). Posttraumatiskt stressyndrom (post-traumatic stress disorder, PTSD): 

starka påträngande minnesbilder (flashbacks) av traumat som leder till ångest och försök att 

undvika allt som associeras med traumat. Förekommer hos till exempel asylsökande 

flyktingar, militärer med erfarenhet av krig och personer utsatta för olika trauman som 

dödshot eller katastrofhandlingar (Creamer & O´Donnell, 2002).  Utmattningssyndrom: 

uppkommer efter långvarig men inte livshotande stress och när ingen möjlighet till adekvat 

återhämtning finns (Theorell, 2003). Funktionsnedsättningen kan trots adekvat vård vara 

nedsatt sex månader, ett år eller till och med längre. Funktionsnedsättningen är ofta av 

kognitiv karaktär och med uttalade affektiva -, ångest- och depressionsproblem (Theorell, 

2003; Socialstyrelsen, 2003). Diagnos kriterier för utmattningssyndrom se bilaga 3. 

 

1.3 UTMATTNINGSSYNDROM 
Det finns många beteckningar på tillståndet utmattningssyndrom, ett vanligt uttryck är 

”utbrändhet” vilket är en direktöversättning från det amerikanska ordet ”burnout”, som 

lanserades på 1970-talet. I Sverige är inte termen utbränd en fastställd diagnos men i övriga 

världen är det burnout som används vid stressrelaterad psykisk ohälsa framförallt då arbetet 

anses vara orsaken till tillståndet. Burnout kan associeras till att något blivit urladdat som ett 

klockbatteri, det svenska ordet associerar till att något blivit utbränt och förstört för all 

framtid. Denna metafor anses olämplig. Vid diagnostisering och sjukskrivning av individer 

med stressrelaterad psykisk ohälsa så använder man sig istället av begreppet 

utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003). 

     

Utmattningssyndrom uppkommer efter en längre tids stress, minst sex månader, och då man 

inte har fått tillräckligt med återhämtning. De besvär som man först kan känna av är 

ospecifika belastningssymtom såsom värk i rygg, axlar och nacke, magproblem, 

koncentrationssvårigheter och trötthet. Detta kan man känna av långt innan man insjuknar. 

Man kan dela in insjuknandet i tre faser. Den första perioden kallar man för prodromalfasen, 

och den kan pågå i flera år utan att det behöver leda till ett akut utmattningssyndrom. Den 
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andra fasen när man har insjuknat är den akuta fasen. Den kan upplevas som dramatisk. De 

som drabbas talar om att ”gå in i väggen”. Detta kan innebära att man får plötsliga psykiska 

symtom bland annat en ångestsattack eller gråtattack eller kroppsliga symtom som 

bröstsmärtor, tryck över bröstet eller yrsel. Många upplever även en förlamande trötthet som 

gör att de inte kommer upp ur sängen. Minnessvårigheter, svårigheter att orientera sig, 

svårigheter att finna ord i ett samtal och svårigheter med vanliga rutinhandlingar som att köra 

bil eller laga mat är vanligt förekommande kognitiva symtom. Efter det akuta insjuknandet så 

är det mycket vanligt att man upplever en stark trötthet. Tröttheten kan upplevas som en 

fysisk svaghet. Många är känsliga för sinnesintryck som till exempel höga ljud och starkt ljus. 

Oro, ångest och depression är symtom som är vanliga (Herlofson et al, 2010). Vid depression 

anses utmattningssyndromet vara en tilläggsdiagnos men kan benämnas som 

utmattningsdepression (Socialstyrelsen, 2003). Denna period varierar mellan olika individer 

men kan vara i månader och ibland i år innan tillståndet förbättrats. Man kommer då till den 

tredje fasen som kallas återhämtningsfasen då de olika symtomen lindras och individen börjar 

fungera i sin vardag igen (Herlofson et al, 2010).  

 

1.4 REHABILITERING OCH BEHANDLING  
Vahlne-Westerhäll et al (2009) menar att rehabilitering innebär ett samlingsbegrepp för alla 

åtgärder med medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad funktion för att hjälpa 

människor att återfå bästa möjliga arbetsförmåga och för att återfå förutsättningar till ett 

normalt liv. Arbetslivsinriktad rehabilitering har som syfte att den anställde skall få den hjälp 

och stöd som behövs för att återfå arbetsförmåga och möjlighet att genom förvärvsarbete 

försörja sig själv. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan bland annat handla om 

arbetsträning, anpassning av arbetsplatsen, ändrade arbetsuppgifter eller utbildning. Det är 

arbetsgivaren som har rehabiliteringsansvar oavsett om sjukskrivningens orsak är 

arbetsrelaterad eller inte. Arbetsgivaren ska tillsammans med den anställde klarlägga behovet 

av arbetslivsinriktad rehabilitering och se till att åtgärder sätts in. Arbetsgivaren har även 

skyldighet att genomföra en rehabiliteringsutredning. Denna skall bland annat innehålla 

bedömning av arbetstagarens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter och en prognos för 

återgång i arbete, uppgifter om rehabiliteringsinsatser, uppgift om vilka 

rehabiliteringsinsatser som redan har gjorts eller planeras. När man upprättar en 

rehabiliteringsutredning så är det viktigt att komma ihåg syftet med den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen som är att den anställde skall få hjälp att återfå arbetsförmågan och genom 



10 

 

förvärvsarbete få möjlighet att försörja sig själv (Vahlne-Westerhäll et al, 2009). 

Arbetsgivaren skall även tillsammans med arbetstagaren göra upp en rehabiliteringsplan. 

Planeringen för rehabiliteringen bör utgå från den sjukskrivnes önskemål och behov, läkarens 

synpunkter utifrån anamnesen och det faktaunderlag som framkommit i 

rehabiliteringsutredningen (Kjellman, 2011).  

 

Medicinsk rehabilitering utgår från det biomedicinska sjukdomsbegreppet där det måste 

finnas objektivt påvisbara tecken på sjukdom och att sjukdom syftar till vad som är den 

allmänna uppfattningen i samhället av vad som kan anses som sjukdom. Den medicinska 

rehabiliteringen innebär att så långt det är möjligt återställa, förbättra eller ha kvar 

funktionsförmågan hos den som drabbats av sjukdom eller skada. Ansvaret för den 

medicinska behandlingen ligger hos hälso- och sjukvårdshuvudmännen: landsting och 

kommun. Försäkringskassan har en central roll i rehabiliteringsprocessen och de har bland 

annat ett samordningsansvar över de olika aktörerna och berörda samt ett tillsynsansvar för 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (Vahlne-Westerhäll et al, 2009).  

 

Behandling av utmattningssyndrom är beroende av vilken fas man befinner sig i. Under den 

första fasen, prodromalfasen, kan man avbryta utvecklingen av ett fullgånget 

utmattningssyndrom genom att göra livsstilförändringar i form av motion, få regelbunden 

sömn och att undvika att arbeta övertid. Under den akuta sjukdomsfasen så kan individen 

behöva stöd och hjälp i form av samtal med psykolog, tid för återhämtning och vila 

(Herlofson et al, 2010). Antidepressiva läkemedel och andra läkemedel som reducerar stress, 

ångest, nedstämdhet och förbättrar sömnen är vanliga vid utmattningssyndrom och kan 

prövas om de depressiva symtomen är utpräglade och långvariga, men kan även vara 

nödvändiga för att vända en negativ spiral (Ekman & Arnetz, 2005). Arbetet och dess 

belastningar kan vara en utlösande orsak därför kan det vara av vikt att kartlägga 

arbetssituationen och få en relativt tidigt kontakt med arbetsplatsen. Den akuta 

sjukdomsperioden och arbetsoförmågan kan vara lång men med medicinsk behandling så kan 

det tillståndet kortas (Herlofson et al, 2010). Det finns ingen evidensbaserad behandling för 

diagnosen. Däremot kan man se att en framgångsrik rehabilitering bör innefatta gruppsamtal, 

där man fokuserar på sjukdomstillståndet och de problem som utlöst det samt att arbeta med 

att stärka det sociala stödet. Rehabiliteringen bör även innefatta arbetslivsinriktad 

rehabilitering samt fysisk träning och stresshantering. Detta för att hitta copingstrategier det 

vill säga förmågan att finna sätt att handskas med stressfyllda och känslomässigt krävande 
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situationer. Det kan till exempel vara avslappningsövningar, muskelavslappning och 

meditation (Herlofson et al 2010, Ekman & Arnetz, 2005). 

 

Andra metoder som har visat sig vara effektiva är bland annat gränssättning samt 

strukturering och delmålslösningar på både vardagsproblem och större livshändelser. Man har 

även sett att fritidssysselsättningar som upplevs som lustbetonade och glädjande som till 

exempel sport eller kulturella aktiviteter kan minska stress. Fritidssysselsättningar kan även 

ge avslappning och en ökning av endorfiner, serotonin och oxytocin som är välbefinnande 

hormoner. Behandling med KBT (kognitiv beteende terapi) kan minska stress och oro genom 

att patienten lära sig att sätta gränser och ta kontroll och makt över sin situation. Detta i 

kombination med andra stressreducerande åtgärder som till exempel massage och motion kan 

även det minska stressen (Ekman & Arnetz, 2005).  

 

I många fall kan patienterna vara i behov av en individuellt arbetslivsinriktad rehabilitering 

med en personlig coach, i form av en Case Manager eller koordinator som kan samordna de 

kontakter som behövs i rehabiliteringen. Detta då patienten kan vara i ett dåligt psykiskt skick 

och ha svårt att ”sälja” in sig hos en ny arbetsgivare. En svårighet utan en utbildad personlig 

coach kan också vara att inte våga säga upp sig från sin anställning där man inte mår bra för 

att prova på ett nytt arbete på en ny arbetsplats (Ekman & Arnetz, 2005). Blonk et al. (2006) 

tar i sin studie upp något de kallar ”labour experts” det vill säga ett slags arbetslivsinriktade 

Case Managers med en kortare psykiatrisk utbildning som har signifikant bättre resultat än 

KBT terapeuter för att hjälpa klienter tillbaka i arbete vid lättare psykisk ohälsa (Blonk et al, 

2006). Vid diagnosen utmattningssyndrom har man sett att behandling med olika terapeutiska 

strategier ger resultat. Men det är av vikt att man anpassar behandlingen till individen. Det är 

också viktigt att individen känner sig delaktig och är i centrum av planeringen och 

genomförandet av rehabiliteringen samt att hela individens sociala nätverk är insatta och 

deltar i rehabiliteringsarbetet (Ekman & Arnetz, 2005).   

1.5 ARBETSFÖRMÅGA 

Arbetsförmågan ur ett medicinskt perspektiv är begränsad när arbetet inte kan utföras som 

förut och när följder av sjukdom eller skadan gör att arbetet inte kan utföras på tidigare vis. 

Vid oklarheter över vilken arbetsförmåga som finns så behöver man göra en 

rehabiliteringsmedicinsk arbetsförmågebedömning på arbetsplatsen. Då kan man bland annat 

testa personens förmåga i utvalda arbetsuppgifter men man kan även undersöka den fysiska - 
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och psykosociala arbetsmiljön som stressnivå, stöd från chef och arbetskamrater, 

arbetsorganisationen och arbetsgivarens inställning (Vahlne-Westerhäll, 2009). Vid denna 

bedömning kan man fastställa vid vilken tidpunkt och i vilken omfattning den anställde bör 

kunna återgå i arbete och med vilka arbetsuppgifter som den anställde kan utföra (Kjellman, 

2011). Arbetsförmågebedömning enligt rehabiliteringskedjan relateras till ett specifikt arbete 

i första hand där stödjande faktorer är kända och till hela arbetsmarknaden i andra hand. 

Arbetsförmågan kan vara nedsatt under lång tid vid diagnosticerat utmattningssyndrom. 

Återhämtning med hjälp av en aktiv specialiserad rehabilitering, tar i många fall sex månader 

och i vissa fall ett år eller mer (Vahlne-Westerhäll, 2009).  

 

1.7 PROBLEMFORMULERING 

I Sverige har de stressrelaterade sjukdomarna blivit allt vanligare, till stora kostnader för både 

individ, organisation och samhälle. Sedan 1980-talet så har det blivit allt vanligare att de som 

förvärvsarbetar upplever sitt arbete som jäktigt och psykiskt ansträngande. Det kan tyda på att 

ohälsosamma faktorer överväger de hälsosamma och det har lett till mer ogynnsamma 

arbetsförhållanden.  Långtidssjukskrivningarna har ökat markant och den stressrelaterade 

ohälsan har en stor del i detta (Währborg, 2009; Socialstyrelsen, 2009; Theorell, 2003). Det 

finns ännu ingen samlad evidens för vilken form av rehabilitering som fungerar och bör 

erbjudas vid utmattningssyndrom (Cox et al, 2005). Vi vill genom den här studien lyfta fram 

vad som varit mer eller mindre framgångsrikt och hur respondenterna har upplevt sin 

rehabilitering och återgång till arbete. Det är viktigt att dessa individer får sin röst hörd då det 

är en diagnos som man kanske inte öppet vill berätta om på grund av den stigmatisering det 

innebär att bli stämplad som ”utbränd” och ett hopplöst fall på arbetsmarknaden.  

2. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av rehabilitering och återgång till arbete med 

diagnosen utmattningssyndrom.  

 

2.1       FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Hur upplevdes tiden som ledde fram till sjukskrivningen?  

 

• Hur upplevdes rehabiliteringen under perioden som sjukskriven? 
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• Finns det erfarenheter och lärdomar av sjukskrivningen vid återgång i arbete? 

3. METOD 

Här beskrivs kort kvalitativ ansats som använts i uppsatsen, urvalet och studiens 

genomförande. 

3.1 DESIGN 
För att få en förståelse för deltagarnas upplevelser av rehabilitering och återgång i arbete så 

valde vi en kvalitativ ansats med en fenomenologisk inriktning (Bryman, 2008). 

Fenomenologins fokus ligger på individens beskrivning av ett upplevt fenomen (Olsson & 

Sörensen, 2007). Med en kvalitativ studie nås en djupare förståelse för det man valt att 

studera (Backman, 2008).  

 

3.2 URVAL 
Respondenterna till studien rekryterades via ett bekvämlighetsurval, som är en typ av icke-

sannolikhets urval. Det som är kännetecknande för denna typ av urval är att forskaren 

använder sig av sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för studien. 

Respondenter vi tog kontakt med var personer som fanns i vår bekantskapskrets. En nackdel 

med denna typ av urval kan vara att det inte går att generalisera resultaten (Bryman, 2008). 

 

 Vår förhoppning var att få kontakt med mellan 5-10 respondenter. Urvalskriteriet var att 

respondenterna har varit långtidssjukskrivna och fått diagnosen utmattningssyndrom med 

eller utan inslag av depression samt att de återgått i arbete sedan ett par år tillbaka. Av åtta 

tänkbara, sex kvinnor och två män föll tre stycken personer bort på grund av att en var mitt 

uppe i sin återgång till arbete (en man) och två stycken visade sig ha andra grundorsaker till 

sin sjukskrivning (en man och en kvinna) och därmed tyckte vi inte att de fanns inom de 

fastställda kriterier vi satt upp. Således var det fem kvinnor som tackade ja till att delta i 

studien.  

 

Respondenterna fick först en muntlig information om syftet med studien och sedan en 

skriftlig förfrågan som skickades ut till dem som var intresserade av att delta. För att på ett 

enkelt sätt kunna urskilja de olika respondenterna så har de tilldelats ett nummer. De 

intervjuade kvinnorna har en spridning i ålder från 33-60 år och har olika yrken med 
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arbetsgivare i både offentlig och privat regi. De befinner sig också på olika nivåer i sina 

respektive organisationers hierarkier, från arbetare till ledare. Sjukskrivningstiden varierar 

från åtta månader till två och ett halvt år. Nedan så kommer en kort beskrivning av de 

personer som har deltagit i studien. 

 

Respondent 1 

Kvinna i 60- årsåldern som var kommunanställd inom barnomsorgen då hon blev sjukskriven 

år 2001. Hon var sjukskriven i två perioder.  

 

Respondent 2 

Kvinna i 40- årsåldern med anställning i ett tjänsteföretag och arbetade i en ledarposition då 

hon blev sjukskriven. Hon var sjukskriven i åtta månader. 

 

Respondent 3 

Kvinna i 30- årsåldern. Hon var anställd av privat arbetsgivare och arbetade med 

rehabilitering då hon blev sjukskriven. Hon var sjukskriven i 2 ½ år.   

 

Respondent 4 

Kvinna i 40- årsåldern som var anställd i ett tjänsteföretag och arbetade med administration 

då hon blev sjukskriven år 2003. Sjukskrivningen varade i 1 ½ år.  

 

Respondent 5 

Kvinna i 30- årsåldern som var anställd av privat arbetsgivare och arbetade inom restaurang 

och café branschen då hon blev sjukskriven. Hon var sjukskriven i 1 ½ år.  

3.3 MATERIAL 
För att få fram fakta så sökte vi efter litteratur som berörde det ämnesområde som vi valt. 

Genom att använda elektronisk bibliotekskatalog på Mittuniversitetet så fick vi tillgång till, 

för oss, aktuell litteratur och vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl, Pub Med och 

Google Scholar. Genom att använda våra sökord i olika kombinationer har vi fått relevant 

information om tidigare forskning om utmattningssyndrom, återgång i arbete och kvalitativ 

forskningsmetod.  
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3.4 DATAINSAMLING 
Genom semistrukturerade intervjuer med deltagarna fick vi beskrivningar av deras 

upplevelser. Denna intervjumetod bygger på att intervjuaren ställer ett antal frågor med 

utgångspunkt ur en frågeguide. Frågorna var allmänt utformade och utgick ifrån tre 

frågeställningar för att svara upp mot syftet med studien. Anledningen till att vi valde att 

genomföra semistrukturerade intervjuer var att få en djupare förståelse för hur respondenterna 

har upplevt sin rehabilitering och återgång i arbete. Denna typ av intervju är flexibel och fri 

till sin karaktär (Bryman, 2008). Intervjuerna genomfördes på ostörda och trygga platser som 

respondenterna själva fick välja. Det var hemma hos en av respondenterna, i en 

konferenslokal på Mittuniversitetet och hemma hos oss intervjuare. Intervjuerna spelades in, 

efter samtycke från respondenterna, på två diktafoner ifall ljudet skulle vara dåligt på en av 

diktafonerna. Vi kunde då säkerställa att all information blev inspelad. En av oss var 

intervjuledare och den andra observerade respondentens kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Följdfrågor ställdes beroende av det som kom fram i intervjuerna och som vi bedömde ha 

relevans för vårt syfte med studien. Intervjuerna tog mellan 24-45 minuter. Vi lyssnade 

igenom de inspelade intervjuerna och transkriberade därefter materialet. Utskrifterna gjordes 

ordagrant med pauser, suckar, stakningar och harklingar för att få en levande text. All 

personlig information i form av namn, arbetsplatser som nämndes under intervjuerna 

avkodades. Varje intervju tilldelades ett nummer. 

 

3.5 INNEHÅLLSANALYS 
Patton (1990) menar att kvalitativ innehållsanalys innebär en process att identifiera, koda och 

kategorisera grundläggande mönster i det empiriska materialet. Tolkning och analys av data 

har i denna uppsats gjorts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats då 

vi ville dra slutsatser utifrån empirin (Bryman, 2008).  Vi läste igenom de transkriberade 

intervjuerna flera gånger för att få en förståelse och en helhets bild av det som hade sagts. 

Sedan markerade vi med understrykningspennor de meningar och stycken som vi tyckte 

svarade mot syftet med studien och de frågeområden som vi hade. Dessa meningar blev de 

meningsbärande enheterna. En del av det som kom fram vid transkriberingen visade sig 

senare vara helt ovidkommande för studien. De meningsbärande enheterna kondenserade vi 

till kortare meningar, men kärnan i det som sagts bevarades (Graneheim & Lundman, 2004; 

Svensson, 2012). De kondenserade meningarna tilldelades sedan en kod och de koderna 
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beskriver det område som studien behandlar. De koder som innehöll liknande innehåll 

sammanfördes till en kategori (Olsson & Sörensen, 2007).  

 

Exempel på analysförfarande 

Tabell 1 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
form 

Kod Kategori 

Att ja men nu, nu klarar jag inte det 
här eller det här… jag har jättesvårt att 
säga ifrån. Det är väl mitt största 
problem kanske att säga nej. 

Mitt största 
problem är att 
säga nej. 

Säga nej Sätta gränser 

Jag var en sån person som bjöd in, jag 
ville hjälpa och jag tog på mig mer 
och mer och jag gjorde mer än jag 
skulle för att det var, det är liksom min 
natur.  

Tog på sig mer 
och mer 
uppgifter 
utöver hennes 
ansvarsområde 

Svårt att säga 
nej 

Sätta gränser  

En sak vet jag att jag frågade efter… 
grupper! Där man fick träffas i grupp. 
Som har samma sjukdomsbild. Och då 
hade det funnits men det hade … det 
vart i alla fall inte men det saknar jag 
väldigt mycket 

Efterfrågade 
grupp med 
människor 
med samma 
sjukdomsbild 

Saknar 
samhörighet 

Upplevelse av 
rehabilitering 

En kollega kom och ringde på ”nu går 
vi!”. Jag var ju i ett töcken. ”Ta med 
hunden. Nu ska vi vandra. Nu går vi”. 
Ja, sa jag. Jag följde med… man 
behövde nån. 

Kollega tog 
med henne på 
promenad 

Aktivitet 
tillsammans 
med kollega 

Upplevelse av 
rehabilitering 

 

3.6 ETISKT ÖVERVÄGANDE 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är några av 

de principer som gäller i svensk forskning (Bryman, 2008). Forskningsetiska överväganden 

gjordes enligt dessa krav före studiens början för att säkerställa att ingen skulle ta någon 

skada till följd av deltagandet i studien.  I förfrågan informerade vi på ett tydligt sätt om 

syftet med studien. Detta för att de skulle veta att deras deltagande var frivilligt och de hade 

rätt att själva bestämma om de ville delta och hade rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst utan särskild förklaring. De fick även veta vilka olika moment som kom att ingå i 

studien. Respondenternas uppgifter behandlades med största möjliga konfidentialitet och inga 

uppgifter som skulle kunna spåras till deras sanna identitet redovisades i det skrivna 

materialet. De uppgifter som samlades in kom endast att användas till studiens ändamål. 

Informationen förvarades så att obehöriga inte kunde ta del av dem (Bryman, 2008). 
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Transkriptionen utfördes i våra respektive hem för att säkerställa att de inspelade intervjuerna 

inte skulle kunna höras av någon obehörig. Diktafonerna raderades på sitt innehåll efter 

kontrollerad transkribering.  

 

4. RESULTAT 
Här redovisas de resultat vi fått utifrån de frågställningar som vi utgått ifrån i denna studie. 

De illustreras med hjälp av citat från våra respondenter. Frågeställningarna var: Hur 

upplevdes tiden som ledde fram till sjukskrivningen? Hur upplevdes rehabiliteringen under 

perioden som sjukskriven? Finns det erfarenheter och lärdomar av sjukskrivningen vid 

återgång i arbete? Innehållsanalysen resulterade i åtta stycken olika kategorier och under 

varje frågeställning presenteras de kategorier som hör till området. Inledningsvis redogör vi 

för vikten av att sätta gränser, arbetssituationen och fysiska samt psykiska symtom som ledde 

till insjuknandet i utmattningssyndrom. Därefter beskriver vi tiden som sjukskriven med 

upplevelsen av stress och rehabilitering inför den gradvisa återgången till arbete. Slutligen tar 

vi upp tiden efter sjukskrivningen med nya insikter och värderingar som utkristalliserats. 

Vidare nämner vi att det finns kvarstående symtom av utmattningssyndromet och den 

nuvarande arbetssituationen för våra respondenter. Dessa frågeställningar tycker vi besvarar 

vårt syfte som vi föresatt oss att undersöka med denna studie.   

 

 

4.1 HUR UPPLEVDES TIDEN SOM LEDDE FRAM TILL SJUKSKRIVNINGEN? 

Respondenterna beskrev hur tiden var innan de blev sjukskrivna och det resulterade i tre olika 

kategorier.  

4.1.1  SÄTTA GRÄNSER 
Respondenterna uttrycker att de har svårigheter att säga nej till andra människor. Det 

framkom att det kändes svårt att säga nej på grund av rädsla att såra eller göra andra 

människor besvikna. Det kunde innebära att ställa upp på saker som man egentligen inte ville 

eller orkade med. Det framkom också att respondenterna tyckte att det var jobbigt att säga nej 

av rädsla att inte bli omtyckt. En svårighet att sätta gränser som upplevdes var att i arbetet ta 

på sig mer än var arbetet krävde och att ett stort självpåtaget engagemang kring de klienter 

som mådde dåligt och behövde rehabilitering.  

 

”Jag var en sån person som bjöd in, jag ville hjälpa och jag tog på mig mer och mer och jag 
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gjorde utöver vad jag skulle för att det var…, det är liksom min natur och då människor som 
mår dåligt och känner det… att dom gärna äter upp en”. (Respondent 3) 
 
”Om jag inte kan sätta en gräns vart jag börjar och dom slutar, då finns det ingen 
gränssättning va?”. (Respondent 3) 
 

4.1.2  ARBETSSITUATIONEN 
Respondenter beskrev att deras arbete var krävande, både fysiskt och psykiskt.  De hade höga 

krav ställda på sig och upplevde att arbetet var stressigt samt att de fick ta ett stort ansvar, ett 

ansvar som de egentligen inte ville ha. 

 

”Utlösande faktorn… det var ju kris på arbetet. Det kommer inte att gå. Jag kommer liksom 
att klappa ihop liksom. Det var ju jag som fick ta det största ansvaret på avdelningen”. 
(Respondent 1) 
 
Hög arbetsbelastning men att de samtidigt kunde påverka sin arbetssituation uttrycks i en del 

av intervjuerna. De tyckte att deras arbete var roligt och givande och gjorde därmed mer än 

vad som ingick i deras arbetsbeskrivning. Det upplevdes också finnas brister hos ledare som 

konflikträdsla inför de problem som fanns på arbetsplatsen. Det här bidrog till brister i den 

psykosociala arbetsmiljön och en upplevelse av ett dåligt stöd från sin ledare.  

 

”Vi hade en chef som… han var lite konflikträdd. Så hela avdelningen… var situationen den 
att vi slet på varandra. Jobbet var en stor del, jag vart stressad av allt där. Allt han liksom 
inte våga ta tag i det där”. (respondent 4) 
 

4.1.3  FYSISKA OCH PSYKISKA TECKEN 
Respondenterna menar att utmattningen kom helt plötsligt och att de inte tog sig upp ur 

sängen en morgon. De uttryckte även att de inte kunde förstå vad det var för fel på dem.  

 

”En morgon kom bara tårarna och man vet inte varför… bara så kom jag inte ur sängen… så 
var det”. (respondent 4) 
 
Nu i efterhand menar man att kroppen hade gett dem varningstecken på att de var på väg mot 

en utmattning. Det berättas om en känsla av att något var väldigt fel och upplevelser av 

hjärtklappning samt svimningssituationer. 

 
”Jag åkte in på sjukhuset några gånger innan å hade hjärtklappning å svimningssituationer 
å sånt där, jag förstod inte att det berodde på stress eller utmattning”.(respondent 5) 
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En känsla av att något var på gång resulterade i besök hos psykolog redan innan den akuta 

fasen. Upplevelser av att inte kunna genomföra sina arbetsuppgifter längre fanns också innan 

den akuta fasen inträffade. Det kunde innebära att inte tänka klart och att känna sig förvirrad.  

 

4.2 HUR UPPLEVDES REHABILITERINGEN UNDER PERIODEN SOM 
SJUKSKRIVEN? 
Här beskrivs hur tiden som sjukskriven har gestaltat sig, med hjälp av kategorierna stress och 

upplevelse av rehabilitering.   

4.2.1  STRESS 
I början av tiden som sjukskriven beskrivs att upplevelsen som sjukskriven är förvirrad och 

utan sammanhang. 

”…ja den första veckan då irrade jag bara runt. Jag visste inte vad jag liksom skulle göra 
riktigt. Det var som om jag bara flöt omkring. Jag hade liksom… jag var tvungen att landa 
nånstans. ” (Respondent 1) 
 
”Ja den första tiden då var man ju helt, alltså det var jättekonstigt, borta!”(Respondent 4)   
 
En av respondenterna berättar om upplevelsen av stress och oro över att endast få korta 

perioder av sjukskrivning och ständiga möten där hon var tvungen att förklara sig och den 

lättnad hon kände när försäkringskassan godkände en längre period. 

 

”Det jag kände efter jag varit sjukskriven kanske ett halvår då sjukskrev han mig kanske 3-4 
månader å då bara pust! Då kunde jag verkligen andas ut å bara känna men gud va skönt nu 
kan jag, nu kan jag liksom tänka på mig själv å inte behöva tänka på att nu ska jag tillbaka 
hit eller att jag ska till öh men göra sådana där möten å allt möjligt.”(Respondent 5) 
 
En av respondenterna uttrycker stor frustration med upplevda högt ställda krav att snabbt bli 

friskförklarad efter en arbetslivsinriktad rehabiliterande åtgärd. 

 

” Jaa vad hände sen då??? Ska jag må bra nu då efter det här? Nu måste jag må bra liksom! 
Ähh det var inte, fy faan! När jag pratar om det här så känner jag liksom hur jobbigt det 
var… Istället för att bara få va… ha lugn och ro omkring sig.” (Respondent 1) 
 

” Jaa det här med arbetsprövning, det är ju klart det är bra att man får pröva på. Men det 
kändes ändå som att det var stress hela tiden. Man ville skynda sig att bli frisk, skynda, 
skynda!” (Respondent 1) 
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4.2.2  UPPLEVELSE AV REHABILITERING 
Alla uttrycker att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har skett stegvis med 25 procents 

arbetstid och därefter 50, 75 och till sist 100 procent. I början av återgången till arbete med 

arbetsträning menar alla respondenter att en stor trötthet infann sig och de kände behov av att 

vila eller att sova flera timmar efteråt.  

 
”Alltså jag blev ju så trött jag va ju så otroligt trött efter å ha jobbat 2-3 timmar på en dag så 
jag ville ju bara så ehh jag tror att jag jobbade mellan 10 å 13 eller nåt sånt där å sen så sov 
jag hela eftermiddan …” (Respondent 5) 
 

En av respondenterna menar att det var viktigt att följa den uppgjorda planen med 

arbetsgivaren för återgång till arbetet och att inte gå in och arbeta mer än vad hon orkade med 

bara för att visa sig duktig. 

 

” Jaa men dom stod på sig där verkligen och tyckte att jag skulle ta det försiktigt. Jag hade ju 
verkligen varit jättedålig. Dåligare säkert än vad jag såg själv. Andra såg säkert mer än jag 
själv för att jag ska ju dölja för mig själv, gå på och vara duktig va?” (Respondent 2) 
 
Att öka på arbetstiden stegvis från tio timmar i veckan och därefter till femton timmar 

upplevde en av respondenterna som ett otroligt stort kliv och att det tog 1,5 år innan hon 

kommit upp i heltidsarbete. En annan respondent berättar att hon stannade på arbetsträning i 

1,5 år innan hon själv tog beslutet att avsluta anställningen för att börja studera.  

 

Arbetsträning upplevdes som positiv när arbetsplatsen anpassades genom att bland annat ha 

ett mindre ansvarsområde och att gå utanpå den ordinarie personalen för att inte behöva 

prestera eller ta något ansvar. Ledaren informerade personalen, för att de skulle få en 

förståelse inför situationen. 

 

”Jag behövde inte känna nån press på mig och så dära… att jag skulle prestera… utan alla 
var liksom införstådda i min så kallade sjukdom och så där”. Det tyckte jag var bra av den 
chefen att förbereda arbetslaget liksom på det viset”. (respondent 1) 
 

Flera av respondenterna kände sig delaktiga i upprättandet av rehabiliteringsplanen som 

gjordes i samråd med arbetsgivaren eller i samarbete med Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. De upplevde där att de kunde komma med egna synpunkter om hur 

planen skulle genomföras. En tyckte att det var mycket svårt att kunna uttrycka en egen 

mening om hur hon ville att rehabiliteringen skulle genomföras. Hon ansåg att det var svårt 
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att ta beslut. Att kunna ta egna beslut och därigenom känna delaktighet i sin egen 

rehabilitering och börja må bra kräver att man kommit en bit på väg ur den akuta fasen.  

 
”För att när man är så pass dålig då kan man inte … jag menar dom satt och fråga mig vad 
vill du göra? Inte kunde jag svara på det! Det låg i deras händer på nåt vis. Ja men för att 
jag hade ingen ork eller kraft att tänka på vad skulle du vilja göra?” (Respondent 1) 
 
Alla respondenterna har i olika grad försökt att med egna åtgärder förbättra sin hälsa. Det har 

handlat om till exempel promenader, yoga, läsa självhjälpsböcker, äta nyttig mat på 

regelbundna tider, vila och att sova. 

 
” Jaa jag började gå i yoga. Där fick jag lära mig andas åhh liksom komma ner i varv. Sen 
läste jag väldigt mycket böcker och självhjälpsböcker… jag slukade dom där böckerna ett 
tag. Och dom har också varit till stor hjälp.” (Respondent 1) 
 
Respondenterna fick samtalsstöd för att bearbeta den livskris som det innebär att bli 

diagnosticerad med utmattningssyndrom, från antingen en kurator, läkare, KBT terapeut, 

psykolog eller i en kombination. Det har varit en hjälp för att finna strategier och verktyg för 

att kunna återta kontrollen över sina liv i situationer som kan kännas pressande.   

 

”Just det här, min panikångest det uttryckte sig i att jag inte kunde andas, man sätter i 
halsen. Man uttrycker det på olika sätt. Och då fick jag va där uppe på psykiatrin och det var 
väldigt bra.” (Respondent 4) 
 
Det framkom också att användning av antidepressiva läkemedel initialt ordinerats och även 

att vissa tror att de kommer att behöva den medicineringen livet ut. De uttrycker också att de 

fått ett stort stöd från de olika vårdgivare de mött i behandlingen av sin 

utmattningsdepression och att det har varit bra att själva få välja vem de skulle ha sina samtal 

med.  

 

”Men sen var det ju jobbet… alltså arbetsplatsen har ju företagshälsovården som 
samarbetspartner. Dom hade en psykolog som dom hyrde in vissa timmar. Det var ju jättebra 
och psyk också. Hon remitterade mig på KBT terapi. Och det var helt fantastiskt bra. Plus att 
jag hade kontakt med beteendevetare då” (Respondent 4) 
 
Det har också inneburit ett hårt och intensivt arbete att lära känna sig själv och den nya 

förbättrade person som förändringen gav.  

 
Stöd av familj, vänner och arbetskamrater talar alla respondenter om att de värdesätter högt. 
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Även stöd från arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och olika vårdgivare har 

betytt mycket i den återhämtande fasen i rehabiliteringen åter till arbete.  

 
”Men successivt vart det bättre. Jag hade ett väldigt bra kontaktnät, familj och vänner.” 
(Respondent 3) 
 

”När jag var hemma så skicka dom brev hem till mig, nån hade spelat in en skiva med bra 
musik åt mig som han skicka hem till mig, ja några såna där nallar på brev kom hem och… 
det var ett fantastiskt stöd egentligen! Det betyder nästan mest av allt det. Dom där små 
meddelanden man fick hem och brev och grejer. Helt otroligt. Att man var saknad liksom på 
jobbet. ” (Respondent 2) 
 
En av respondenterna upplevde ett stort stöd av att träffa andra i samma situation i en grupp 

för drabbade av utmattningssyndrom. Det var vårdcentralen som anordnade träffar med sex 

deltagare med olika temagenomgångar av sjukgymnast eller kurator varje gång.  

 
”Alltså det var ju jättejobbigt jag kunde ju inte prata om det då riktigt heller för jag ville nog 
bara vara ifred å så där, å därför var det ju så skönt att komma till en grupp där man bara 
kunde sitta och grina eller alltså man förstod varandra väldigt bra… för det är ju så pass 
känsligt... mycket skam och skuld känslor.” (Respondent 5) 
 
En av de andra respondenterna hade önskat att få delta i en sådan grupp men den hade utgått 

och något annat stöd fanns inte att tillgå för henne. Önskan var att få träffa andra personer i 

samma situation och med likartade erfarenheter som kunde förstå vad hon gått igenom.  

 

”Jag känner väl att rehabiliteringen var väl inte så dära toppen. Det kan jag ju inte tycka. 
Näe men jag tror att jag kände mig ganska ensam faktiskt…” (Respondent 1) 
 

Stöd från vänner menar en av respondenterna har varit på det ytliga planet på grund av att 

hon inte har velat tynga ned dem med att hon inte orkar vara med på allt som de föreslår och 

hon tycker sig inte heller kunna anförtro dem hur hon känner av rädsla att bli bortstött. Det 

framkom att respondenter känt av att arbetsgivaren inte alls förstått allvaret i deras situation 

utan tvärtom fortsatt att ställa höga krav med medföljande ansvar som de inte har kunnat leva 

upp till. Andra respondenter menar att de haft en mycket bra relation till sina respektive 

arbetsgivare och de upplever sig ha fått adekvat stöd i återgången till arbete. 
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4.3 FINNS DET ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR AV SJUKSRIVNINGEN VID 
ÅTERGÅNG I ARBETE?  
Genom att ställa frågor till respondenterna om hur de idag ser på sin tid som sjukskriven, om 

de har lärt sig något från denna tid och hur deras arbetssituation ser ut i dag så fick vi 

berättelser som resulterade i tre olika kategorier.  

 

4.3.1  SJÄLVINSIKT, NYA VÄRDERINGAR OCH LÄRDOMAR 
Alla respondenterna talar om att de har lärt sig något från sin sjukskrivningstid. Detta dock i 

olika grad. Flera av dem uttrycker att de måste arbeta aktivt för att inte hamna i samma 

situation och drabbas av en ny sjukskrivningsperiod. De har dock lärt sig att känna igen olika 

varningstecken som visar på att de måste ta det lugnare.  

 

”Det är ju också jävligt skönt att känna att du, du måste sakta ner. Nu börjar det att kännas 
sådär, man känner igen det direkt. Så man lär sig. Nu ska man ta det lugnt och då gör man 
det. Man behöver inte skämmas heller. Det är jätteskönt”. (respondent 2) 
 

Respondenter talar om att de inte hade velat vara utan den här erfarenheten, trots att det varit 

väldigt krävande. De har lärt sig mycket om sig själva och fått en möjlighet att börja om.  

 

”Jag säger man lär sig jättejätte mycket å de trots att det är en fruktansvärd period så är det 
en gåva. Man får möjlighet att börja om och göra någonting som man kanske inte gjort 
annars eller ändra sitt beteende till någonting bättre, så faktiskt är det en gåva nu när man 
kan titta tillbaks”. (respondent 3) 
 
Det framkom att respondenterna nu funnit andra värderingar och ser saker ur ett annat 

perspektiv idag. Pengar och karriär är inte lika viktigt utan de värdesätter tiden mer. Tiden att 

få vara ledig och göra sådant som de mår bra av.  

 

”man ska vara rädd om det man har liksom, försöka tänka mer positivt och va nöjd med… 
jag är nöjd med det jag har liksom”. (respondent 1) 
 
”Ja man värderar jo om rätt mycket och det Så det var hemskt nyttigt att vara dålig. Man 
jagade liksom det här med lön, bättre befattningar… det kretsade ju bara kring sånt man får 
andra perspektiv på saker och ting”. (respondent 4) 
 
En av respondenterna tycker att hon har blivit en bättre människa och att hon känner sig själv 

mycket bättre. Hon upplever att hon är mycket tryggare och lugnare nu. Samma person 

uttrycker att hon tack vare sina erfarenheter inte tar saker och ting på så stort allvar utan kan 
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hantera kriser på ett bra sätt.  

 

En av respondenterna med en ledarebefattning berättar att tack vare de lärdomar hon har fått 

med sig från sin sjukdomstid kan hjälpa andra på sin arbetsplats som är i riskzonen för att 

insjukna med en stressrelaterad åkomma. Hon har lärt sig att se olika varningstecken på de 

som mår dåligt och kan därmed arbeta förebyggande för att undvika långtidssjukskrivningar. 

Hon har även lärt sig att de kan ta tid att bli frisk och vikten av att låta det ta tid. 

 

”Låta det ta tid, det har jag lärt mig! Jag har lärt mig personligen att inte ha så bråttom och 

det försöker jag även hjälpa dom som råkar ut för nu, då i min roll som ledare och chef . Att 

få dom att förstå… Vikten av att låta det ta tid! (respondent 2) 

 

4.3.2  KVARSTÅENDE SYMTOM 
Trots att det för samtliga respondenter har gått ett antal år sedan deras sjukskrivning så kan de 

fortfarande känna av symtom från utmattningssyndromet. De fysiska och psykiska besvären 

skilde sig åt mellan respondenterna, de kunde röra sig om smärta i kroppen, enorm trötthet 

eller panikångest. De kan fortfarande känna av dessa symtom, om de tar på sig för mycket 

eller inte tar sig tid för återhämtning. Stresskada till följd av hög stressexponering innan 

insjuknandet med en medföljande extra känslighet inför stressande situationer. En respondent 

berättar att hon måste vila när hon kommer hem från arbetet och att hon har blivit känsligare 

mot ljud. Respondenter berättar om depression i samband med utmattningen och de tog hjälp 

av antidepressiva medel för att må bättre.  

 

4.3.3  DEN NUVARANDE ARBETSSITUATIONEN 
Av respondenterna så är det två som i dagsläget arbetar heltid. Den ena personen är kvar hos 

samma arbetsgivare, som hon hade innan hon blev sjukskriven, men arbetar på en annan 

avdelning med nya arbetsuppgifter. Hon har inte upplevt några problem med att återgå till sin 

gamla arbetsplats. Den andra personen som arbetar heltid är inte kvar hos samma 

arbetsgivare. Arbetet blev för psykiskt belastande och hon valde att börja studera. Nu är hon 

anställd hos en ny arbetsgivare och tycker att det har fungerat bra att arbeta heltid igen. 

En av respondenterna arbetar sjuttiofem procent. Hon valde att säga upp sig från sin tidigare 

arbetsplats som hon arbetade på när hon blev sjukskriven för att kunna må bra och kunna gå 

vidare i livet. Arbetet upplevde hon som för tungt och stressigt. Hon har nu en anställning hos 
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en ny arbetsgivare inom att annat yrkesområde och har upplevt det som positivt att återgå i 

arbete. 

 

”Det var ju en helt annan bransch, det kändes ju roligt det var ju inte alls samma slit å… som 
man hade upplevt på det andra stället. Det var ju jätteskönt att komma till en arbetsplats där 
det var annorlunda å få lite nya arbetskamrater å så där”. (respondent 5) 
 

En av respondenterna driver nu ett eget företag. Hon såg inga möjligheter att återgå till sin 

gamla arbetsplats utan valde att vidareutbilda sig och därefter starta eget företag. Det 

upplever hon som något positivt då hon nu tagit kontrollen och kan bestämma själv över sin 

arbetstid och fritid. Det har resulterat i att hon har gått ned i arbetstid och prioriterar sin 

lediga tid högre än att tjäna mer pengar. Hon menar att hälsan är viktigare. En annan av 

respondenterna arbetar halvtid och har sjukersättning på den resterande tiden. Hon har samma 

arbetsgivare som förut men arbetar på en annan avdelning. Hon önskar att hon kunde arbeta 

heltid men orkar inte det på grund av kvarstående symtom av utmattningssyndromet. 

 
”Alltså jag skulle vilja jobba 100 procent och vara pigg och frisk ja men helst hade jag velat 
jobba heltid. Det tror jag att dom flesta känner att få vara frisk och orka”. (Respondent1) 
 

5. DISKUSSION 

5.1 METODDISKUSSION 
Vi har kontinuerligt under arbetet med studien reflekterat över vilka faktorer som har kunnat 

påverka studien för att finna både styrkor och svagheter. Eftersom ämnet utmattningssyndrom 

kan uppfattas som känsligt och i viss mån svårt att närma sig så har vi enbart sökt 

respondenter i vår egen bekantskapskrets.  

 

Att respondenterna tillhör samma kön kan vara en nackdel eftersom det kan vara svårt att se 

om båda könen behandlas lika i rehabiliteringsprocessen eller om det kanske är så att till 

exempel män erbjuds andra alternativ än kvinnor vid återgången till arbete. Det kan också 

vara så att vi intervjuare är påverkade av att vi också är kvinnor och därmed ställer frågorna 

på ett sätt som vi inte gjort om respondenten varit man.  

 

Något annat som vi hade i åtanke var att vi redan hade en förförståelse inför respondenterna 

då de ingår i vår bekantskapskrets. Det här kan ha påverkat vårt sätt att ställa frågor, tolka 
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data och det resultat av studien som vi fått fram. I och med att vi behandlade ett känsligt 

ämne så tyckte vi att det var viktigt att vi inte ställde frågor som kunde var känsliga för 

respondenterna. Vi ställde inte frågor som inkräktade på den personliga integriteten eller 

frågor som rörde deras hälsa. En positiv effekt av att respondenterna redan känner oss och att 

vi redan vet deras historia kan vara att respondenterna har känt sig avslappnade och känt ett 

förtroende för oss.  

 

Under intervjuerna har vi valt att vara en aktiv intervjuare som frågat de flesta frågorna och 

en observatör som enbart inflikat frågor sporadiskt för att istället kunnat iaktta gester och 

ansiktsuttryck. Det här maktförhållandet mellan intervjuare och respondent kan ha inverkat 

på hur respondenterna har svarat på våra frågor. Även det faktum att vi har spelat in 

intervjuerna kan ha haft en restriktiv och återhållsam effekt på svaren från respondenterna.  

Vi har försökt att inte ställa ledande frågor utan i mer sammanfattande stil för att se om vi 

uppfattat det hela rätt eller om respondenten kanske vill tillägga något men risken finns att 

respondenten har svarat på det den tror att vi vill höra. Vi har fått ta del av öppenhjärtiga 

berättelser om ett känsligt ämne som vi är mycket tacksamma för. Det har varit en stor fördel 

att vi varit två stycken som kunnat bolla idéer och funderingar mellan varandra och därmed 

kunnat se allt från olika synvinklar.  

 

5.2 RESULTATDISKUSSION 
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av rehabilitering och återgång till arbete 

med diagnosen utmattningssyndrom. De kategorier som vi identifierade var: sätta gränser, 

arbetssituationen, fysiska och psykiska tecken, stress, upplevelse av rehabilitering, självinsikt 

- nya värderingar och lärdomar, kvarstående symtom och den nuvarande arbetssituationen. 

Dessa kategorier diskuteras nedan i förhållande till litteratur. 

  

I studien framkom det att samtliga respondenter upplevde en hög arbetsbelastning och att en 

del av dem även upplevde ett litet beslutsutrymme och litet stöd innan insjuknandet. Detta 

kan jämföras med krav – kontroll – stöd - modellen där denna kombination är den mest 

skadliga och kan påverka individen negativt. Arbetsbelastning som är de krav som 

omgivningen ställer på individen med mängden arbetsuppgifter, självpåtagna eller uttalade i 

kombination med kognitiva krav som till exempel konflikter på arbetsplatsen utgör den första 

delen i modellen. Mängden arbetsuppgifter har ökat för våra respondenter både för att de 



27 

 

själva har tagit på sig nya uppgifter då de tyckte det var så stimulerande men det har även 

varit krav från ledning att vissa uppgifter skulle utföras fastän flera kollegor inte var på plats 

på grund av sjukdom och därmed blev arbetsbelastningen än högre. Det har upplevts som 

övermäktiga krav. Några av respondenterna har erfarenheter av konflikter på arbetsplatsen 

och svårigheter att bemöta detta samt att ledare inte velat engagera sig i det hela. Den andra 

delen i modellen är kontroll som står för det beslutsutrymme, möjlighet till påverkan av hur 

arbetet ska utföras och beslutsförmågan vid oväntade händelser. Vi fann att beslutsutrymmet 

varierade mellan respondenternas arbetsplatser då de arbetade inom olika branscher och hade 

olika befattningar. Den tredje delen i modellen visar hur stöd kan fungera som en buffert mot 

stress. Det sociala stödet har goda effekter på individers välmående, kan underlätta inlärning 

av nya kunskaper och produktivitet och underlättar känslan av tillhörighet på arbetsplatsen 

(Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003). Ett dåligt stöd som vi fann i vår studie var brist 

på resurser och praktisk hjälp från överordnade och det har en motsatt effekt. Ett bra 

organisatoriskt stöd som vi fann var när en av respondenternas ledare propsade på att det 

skulle få ta tid med stegvis återgång till arbetet och en anpassning av arbetsuppgifterna. Tack 

vare det aktiva stödet så fick hon den återhämtning hon behövde för att kunna återgå till en 

tjänst på hundra procent.  

 

Det framkom även att respondenter hade svårigheter att säga nej och sätta gränser, både på 

arbetsplatsen och till familj och vänner. Enligt stressforskare Aleksander Perski så kan de 

personer som har svårt att säga nej och sätta gränser i förlängningen drabbas av 

utmattningssyndrom (Perski, 1999). Att kunna säga nej är en viktig del att lära sig, för att 

förhindra att bli stressad. Respondenter har visat på situationer med krav som är svåra att 

uppnå och att ledare kan reagera på ett negativt sätt, då är det extra viktigt att hålla på sin 

personliga integritet och säga nej för att inte hamna i en negativ spiral med ökad känsla av 

stress, ångest och obehagliga känslor.  

 

I vår studie har vi sett att respondenterna haft en benägenhet att känna in andras behov och 

önskningar men har inte varit lika receptiva inför sina egna behov. Att förtränga de egna 

behoven kan vara en framgångsrik strategi en tid men förr eller senare säger den egna 

kroppen ifrån med fysiska och psykiska besvär (Perski, 2006). Det kräver en livsstils- och 

beteendeförändring att lära sig att lyssna på sin kropps varningssignaler och säga nej vid 

behov istället för att rutinmässigt säga ja till allt. Detta beteende kunde vi känna igen hos 

respondenterna i form av att de ställde höga krav på sig själva och att deras självkänsla var 
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prestationsbaserad (Rose & Perski, 2008). Det var viktigt vad andra tyckte om dem och deras 

arbetsprestationer. De var måna om att bli omtyckta. Ett resultat var att de nu förskjutit den 

prestationsbaserade självkänslan till ett nytt egenvärde baserat på att personen duger precis 

som den är oberoende av arbetsprestation.  

 

Studien har visat att delaktigheten i sin egen rehabilitering för våra respondenter har varierat 

med åtgärderna men alla upplever sig ha haft god kontakt med sina vårdgivare. Kontakten 

med tjänstemännen på Försäkringskassan var mindre bra i två av fallen. Där önskades en mer 

human kontakt, det vill säga att personalen kunde förklara regelverket på ett mer 

lättförståeligt vis så att en oro för att sjukintyget inte skulle godkännas kunde undvikas. De 

andra upplevde en bra kontakt med Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen och arbetsgivare 

har varit med och planerat rehabiliteringen tillsammans med den sjukskrivne. I stort menar 

respondenterna att det har fungerat bra och att de har varit nöjda. Det var en av dem som 

uttryckte att hon velat se en stödjande samtalsgrupp men som inte fick möjlighet till det. Det 

sociala stödet kan stärkas genom terapi i grupp (Ekman & Arnetz, 2005). Känslan av att 

tillhöra en grupp där man ses som en medlem kan ge en styrka för att klara påfrestningar 

(Perski, 2006). Det har varit viktigt att få stöd från aktörer som faktiskt har en möjlighet att 

påverka rehabiliteringsprocessen och som personen har förtroende för och därigenom har en 

känsla av att kunna påverka. Det kan handla om behandlande läkare, beteendevetare, 

handläggare på FK och arbetsgivare. Detta för att känna en inre locus of control det vill säga 

upplevelsen av att själv kunna påverka sin situation till exempel i ett möte om 

rehabiliteringsplan med arbetsgivaren (Theorell, 2003).  

 

Vi fann att några av kvinnorna identifierade sig med begreppet att vara en duktig flicka eller 

typ A-beteende. Det innebar att vara en vårdande omhändertagande person som helt 

negligerar sina egna behov till fördel för omgivningens. En annan sida hos dem var att de var 

tävlingsinriktade och levde ett hektiskt liv i högt tempo för att hinna med alla aktiviteter både 

på arbetet och på fritiden. Typ A-beteende menar Ekman & Arnetz (2005) är ett beteende som 

utvecklas genom att individuella egenskaper som höga prestationskrav och behov av att 

bekräfta sin duglighet kombineras med krav i miljön från till exempel familj, arbetet och 

samhället. 

 

I studien framkommer att respondenterna prioriterat andra värderingar efter sjukskrivningen 

och fått andra mål i livet än hög lön och att arbeta heltid. Det är en lugnare livsstil med 
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mindre måsten och mer tid för familj och vänner samt mer egen tid för återhämtning mellan 

varven.  

5.3 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
Vår studie baserades på fem kvinnors upplevelser av rehabilitering och återgång till arbete 

med diagnosen utmattningssyndrom. I en framtida studie skulle det vara intressant att jämföra 

två större grupper, en med kvinnor och en grupp med män som alla fått diagnosen 

utmattningssyndrom med eller utan depression. Detta för att se eventuella skillnader i hur 

deras rehabilitering genomförts och vad som kan vara framgångsfaktorer vid återgång till 

arbete. 
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6. SLUTSATSER 

I vår studie, med syftet att beskriva upplevelser av rehabilitering och återgång till arbete med 

diagnosen utmattningssyndrom, har vi funnit att tiden som ledde fram till sjukskrivningen 

kantades av hög stressexponering på arbetsplatsen med ett dåligt stöd från ledare, ett lågt 

beslutsutrymme och svårigheter att sätta gränser och säga nej. Upplevelser av stöd från 

omgivningen, både i privatlivet och i arbetslivet har varit betydelsefullt under rehabiliteringen 

och inför den gradvisa återgången i arbete. De rehabiliterande insatser som erbjudits har 

generellt upplevts vara bra. Det som kunde utvecklas mer utifrån vår studie skulle kunna vara 

att fler fick tillgång till gruppträffar med andra drabbade för att på så sätt känna igen sig i 

andra och minska utanförskapet som det kan innebära att vara långtidssjukskriven med 

utmattningssyndrom. Vi anser att det är viktigt att man låter den sjukskrivne vara delaktig 

och i centrum av sin rehabilitering för en lyckosam återgång i arbete. Erfarenheter som 

framkom var att alla hade kvarstående symtom, trots att det har gått många år sedan 

sjukskrivningen. Det handlade om en ökad känslighet för stress och ett ökat behov av 

återhämtning och vila. Det här är något som respondenterna har fått lära sig att leva med. Det 

är viktigt anser vi med lyhörda och närvarande ledare på arbetsplatsen som kan se när någon 

mår dåligt och är på väg att ”gå in i väggen” och därmed kunna undvika en längre 

sjukskrivning. För att förhindra att drabbas av utmattningssyndrom tror vi att stressen och 

arbetsbelastningen på arbetsplatserna bör minska och att det bör få finnas tid till återhämtning 

och reflektion efter en hektisk period.  
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BILAGA 1  
Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

I Sverige har de stressrelaterade sjukdomarna blivit allt vanligare. De besvär som dominerar är stress, 

utmattning och trötthet. Under det senaste decenniet har långtidssjukskrivningarna ökat markant och 

den stressrelaterade ohälsan kan tillskrivas denna ökning. Att studera hur anställda upplever olika 

rehabiliterande insatser är viktigt både för individen, organisationen och samhället. Arbetslivsinriktad 

rehabilitering skulle kunna vara till exempel arbetsträning, kortare arbetstid, kontaktperson på arbetet 

inför planering om vad som ska göras och vad som inte ska göras och tid för återhämtning 

(arbetsplatsanpassning). 

Det här är en inbjudan att delta i en studie vars syfte är att få kunskap om hur personer som fått 

diagnosen utmattningssyndrom har upplevt sin rehabilitering och vägen tillbaka i arbete.  

Det är personer som har fått rehabiliterande insatser av något slag efter att ha varit långtidssjukskrivna 

för utmattningssyndrom som vi önskar intervjua. Intervjuerna beräknas ta cirka en timme. Plats och 

tidpunkt för intervjun sker enligt överenskommelse under veckorna 15-17. Vi önskar att spela in 

intervjun för att senare överföra det till ett skrivet dokument. All data som samlas in kommer att 

hanteras enligt god forskningsetik. Det innebär att allt insamlat material kommer att hanteras 

konfidentiellt. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av 

dem och materialet kommer att förstöras efter att denna uppsats har skrivits. Ditt deltagande är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan särskild förklaring till oss. Studiens 

resultat kommer att presenteras i en C-uppsats som är en del i kandidatexamen i 

Rehabiliteringsvetenskap – Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet. Du är välkommen att 

höra av dig till oss vid eventuella frågor.  

Irja Åberg                                                                   Sara Berntzén 

Studerande Mittuniversitetet                                     Studerande Mittuniversitetet 

Tel: 073-80 20 527                                                    Tel: 070-868 27 37 

E-post: irab0900@student.miun.se                            E- post: sabe0808@student.miun.se  

 

Handledare 

Sven-Uno Marnetoft 

Docent i Rehabiliteringsvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskap 

Mittuniversitetet 

831 25 ÖSTERSUND 

svenuno.marnetoft@miun.se  
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BILAGA  2  
Frågeguide 
 
Före sjukskrivningen 
 
Tiden som sjukskriven 
 
Att återgå i arbete 
 

1. Hur kommer det sig att du blev sjukskriven och hur var din arbetssituation? 
 

2. Hur länge var du sjukskriven?  
 

3. Hade du kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningstiden?  
 

4. Gjorde man en rehabiliteringsplan? Kände du dig delaktig och i centrum av din 
rehabiliteringsplan? 

 
5. Fick du någon typ av rehabilitering och i så fall vilken? Hur upplevde du den? 

 
6. Gjorde du några egna rehabiliterande insatser? 

 
7. Hur var kontakten med Försäkringskassan, läkare och företagshälsovården?  

 
8. Fick du rehabilitering i den utsträckning som du önskat dig?  

 
9. Är det någon typ av hjälp eller stöd som du saknat?  

 
10. I vilken grad arbetar du idag? 

 
11. Tycker du att du har lärt dig något av din sjukskrivningstid?  

 
12. Är det något som du skulle vilja berätta mer om när det gäller din rehabilitering?  

 
 

Du kan avbryta intervjun när som helst.  
Om du vill får du läsa det färdiga arbetet.  
Din medverkan kommer inte att kunna spåras i det färdiga arbetet.  
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BILAGA 3  
 
Socialstyrelsen 2003  

Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom. 

Samtliga kriterier som betecknats med stor bokstav måste vara uppfyllda för att diagnosen 

ska kunna ställas. 

 

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har 

utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under 

minst sex månader. 

 

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, 

minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning. 

 

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod: 

   1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

   2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 

   3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

   4. Sömnstörning 

   5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

   6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller 

ljudkänslighet. 

 

D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt 

eller i andra viktiga avseenden. 

 

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, 

medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, 

infektionssjukdom). 

 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom 

samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den 

aktuella diagnosen. 
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